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اإلمارات تعلن استثمار ملياري دوالر للتصدي ألزمة الغذاء العاملية
عواصم - وكاالت: أكدت 
اإلمارات والواليات املتحدة 
وإسرائيل والهند، على دعم 
«االتفاقيــات اإلبراهيمية» 
وغيرها من ترتيبات السالم 
مــع إســرائيل، ورحبــت 
الــدول األربــع بـ«الفرص 
االقتصادية التي تنبع من 
هذه التطورات التاريخية».
جــاء ذلــك فــي ختــام 
القمة الرباعية االفتراضية 
التــي   «I٢Uملجموعــة «٢
عقدت امس مبشــاركة كل 
مــن: رئيس دولة اإلمارات 
صاحب السمو الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان، والرئيس 
األميركي جو بايدن، ورئيس 
وزراء الهند ناريندرا مودي، 
ورئيس الوزراء اإلسرائيلي 

يائير البيد.
وقــال بيــان مشــترك 
صادر عــن البيت األبيض 
القمــة االفتراضية  عقــب 
إن   ،«I٢Uملجموعــة«٢
«الفرص االقتصادية التي 
تنبــع من هــذه التطورات 
التاريخيــة (االتفاقيــات 
اإلبراهيمية)، تشمل تعزيز 
التعــاون االقتصــادي في 
الشرق األوســط وجنوب 
آســيا، خاصــة لتعزيــز 
االســتثمار املســتدام بني 
شــركاء I٢U٢». ورحــب 
بـ«املجموعــات  البيــان 
اجلديدة األخرى من البلدان، 
مثل منتدى النقب للتعاون 
اإلقليمــي، التــي تعتــرف 
الفريدة لكل  باملســاهمات 
دولة شــريكة، مبا في ذلك 

والنقل والفضاء والصحة 
الغذائي». وأضاف  واألمن 
البيان أن املجمعات ستقوم 
علــى تكنولوجيا مناخية 
متطورة مــن أجل تعظيم 

إنتاجية احملاصيل.
إن:  بالقــول  وتابــع 
«مؤسسات القطاع اخلاص 
املتحــدة  الواليــات  فــي 
وإسرائيل ستكون مدعوة 
لتقــدمي خبراتها وحلولها 
املبتكــرة التي تســهم في 

استدامة املشروعات».
دولــة  تعهــدت  وقــد 
اإلمــارات العربية املتحدة 

مشاريع مهمة بينها الطاقة 
واألمن الغذائي.

انــه «بفضل  وأوضــح 
I٢U٢ ميكــن أن نســاهم 
العاملــي  علــى املســتوى 
في مجال الغــذاء والطاقة 
وغيرها». فيما أكد الرئيس 
األميركي، جو بايدن، أن هذا 
اللقاء الرباعــي واعد على 
صعيد التعاون االقتصادي 
والسياسي والتكنولوجي، 
مشددا على أهمية املصالح 
االقتصادية في إيجاد تعاون 

مشترك.
بايــدن بالالئمة  وألقى 

وفي كلمتــه امام القمة 
االفتراضية امس، أكد رئيس 
دولــة اإلمــارات صاحــب 
السمو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان، على أن التعاون 
االقتصادي أفضل الســبل 
لتحقيق االستقرار والسالم، 
وأن الشــراكة هي الطريق 
الوحيد لتجاوز اخلالفات.

من جهته، قــال رئيس 
نارينــدرا  الهنــد،  وزراء 
التعاون  مــودي: «علينــا 
الغذائي»،  األمــن  لتحقيق 
مشــيرا إلى أن هــذا اللقاء 
وضع خريطة طريق لتنفيذ 

العامليــة، مؤكــدا أن األمن 
الغذائي أبرز حتديات القرن 
احلادي والعشرين، مشيرا 
إلى ضرورة تطوير سوق 
الطاقة حلل األزمة الناجمة 

عن حرب أوكرانيا.
وأضاف لبيد: «يجب أن 
نحسن أسلوب التعاون مع 
بعضنا لكي نســتفيد من 
مواردنــا اخلاصة، ويجب 
أن نســتفيد مــن قدراتنــا 
التكنولوجيــة للتصــدي 
الطاقة»، معتبرا أن  ألزمة 
«I٢U٢ هي مجموعة تريد أن 
تغير العالم إلى األفضل».

باســتثمار مليــاري دوالر 
لتطويــر مجمعات غذائية 
متكاملة فــي الهند، بهدف 
التصــدي النعــدام األمــن 
الغذائــي في جنوب آســيا 
والشــرق األوســط، وذلك 
وفقــا للبيــان املشــترك. 
والهدف هو جمع الشركات 
الزراعية وشركات معاجلة 
األغذية وشركات التجزئة 
في مكان واحد واستخدام 
أحدث تقنيات املناخ لتقليل 
الهدر وترشــيد اســتهالك 
إنتاجيــة  امليــاه وزيــادة 

احملاصيل.

على الهجوم الروسي على 
الغذاء  أوكرانيا في أزمتي 
والطاقة العامليتني، مؤكدا ان 
«التحديات الراهنة تتطلب 
من الدول التعاون، وميكننا 
أن نحقق تغييرا في مجال 
التحتية». وأضاف:  البنى 
«أتطلــع للعمــل الوثيــق 
والتفاعــل على مســتوى 
القــادة خلدمــة بعضنــا 

البعض».
بدوره، قال رئيس وزراء 
إســرائيل، يائير البيد، إن 
املمر بني اإلمــارات والهند 
أبــرز حــل ألزمــة الغــذاء 

قمة «I٢U٢».. إجماع إماراتي - أميركي - هندي - إسرائيلي على التعاون ملواجهة التحديات

صورة تلفزيونية لقادة مجموعة «I٢U٢» خالل قمتهم االفتراضية امس

قدرة إسرائيل على العمل 
كمركــز ابتــكار يربط بني 
شركاء جدد ونصفي الكرة 
األرضية، للتصدي بشكل 
اســتراتيجي للتحديــات 
الكبيرة ألي دولة مبفردها».

وأوضح أن دول مجموعة 
(I٢U٢) «تهدف إلى تسخير 
حيوية مجتمعاتنا وروح 
املبــادرة، ملواجهــة بعض 
أكبر التحديات أمام العالم، 
مع التركيز بشــكل خاص 
على االستثمارات املشتركة 
واملبــادرات اجلديــدة في 
مجــاالت امليــاه والطاقــة 

رئيس اإلمارات يزور فرنسا ١٨ اجلاري
في أول رحلة خارجية له منذ توليه منصبه

رئيسي يحّذر واشنطن: أي خطأ
سيتم التعامل معه بـ «رّد قاٍس»

عواصم ـ وكاالت: يبدأ صاحب السمو 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة 
اإلمارات العربية املتحدة يوم االثنني املقبل 
١٨ اجلاري زيارة دولة إلى فرنسا. وأفادت 
وكالة أنباء اإلمارات (وام) في بيان مقتضب 
امس أن سموه سيبحث خالل الزيارة مع 
الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون، عالقات 
الصداقة وآفاق التعاون والعمل املشــترك 
في مختلــف اجلوانب خاصة في مجاالت 
طاقة املستقبل وتغير املناخ والتكنولوجيا 
التعاون في  إلى تعزيــز  املتقدمة، إضافة 
قطاعات التعليم والثقافة والفضاء في ضوء 
الشراكة اإلستراتيجية الشاملة التي جتمع 

دولة اإلمارات وفرنسا.
القضايا  ويناقــش اجلانبان مجمــل 

التي تهم  اإلقليمية والدولية  واملستجدات 
البلدين وســبل تعزيز األمن واالستقرار 

في املنطقة.
وبحسب بيان صادر عن قصر االليزيه، 
سيعقب االجتماع بني الرئيسني مأدبة عشاء 
رسمية في حديقة قصر فرساي. وأوضح 
اإلليزيه «بالنسبة لرئيسي الدولتني، فإن األمر 
يتعلق مبواصلة تعميق الشراكة االستراتيجية 
التي جتمع البلدين، الســيما فيما يتعلق 
باألمن والدفاع وطاقات وتقنيات املستقبل».

وأضاف أن الهدف أيضا «تعزيز العالقات 
الثنائية الوطيدة بالفعل»، السيما في مجال 
االستثمار والثقافة، وبحث سبل «االستجابة 
ألزمة الطاقة العاملية» و«اجلهود املشتركة» 

من أجل «االستقرار واألمن اإلقليميني».

طهرانـ  وكاالت: حذر الرئيس اإليراني إبراهيم رئيسي 
الواليات املتحدة واسرائيل من زعزعة أمن الشرق األوسط، 
وذلك بعد توقيع الرئيس األميركي جو بايدن خالل زيارته 
الســرائيل، إعالنا أمنيا بني واشنطن وتل أبيب موجها 

بالدرجة األولى ضد طهران.
وتوجه رئيسي الى األميركيني في خطاب متلفز ألقاه 
في محافظة كرمانشاه بالقول «إن األمة اإليرانية لن تقبل 
بأي انعدام لألمن أو أزمة في املنطقة، وأي خطأ في هذه 

املنطقة سيتم التعامل معه برد قاس».
وكان رئيسي قد رد على مزاعم االميركيني االخيرة 
حول االتفاق النووي، وأكد في تصريحات امس االول أن 
ايــران لن تتراجع عن مواقفها احملقة واملنطقية، ناصحا 
اياهم برؤية احلقائق واالتعاظ من املاضي بدال من تكرار 
التجربة الفاشلة للضغوط القصوى على الشعب اإليراني.

بايدن يتعهد باستخدام «كل القوة»  ملنع حيازة إيران سالح نووي
ـ وكاالت: قــال  عواصــم 
الرئيــس األميركي جو بايدن 
بعــد لقائه مع رئيس الوزراء 
اإلســرائيلي يائيــر البيد في 
القدس احملتلة أمس إن الواليات 
املتحــدة لن تنتظــر إلى األبد 
حتى تفــي إيران بالشــروط 
التي حددتها واشنطن إلحياء 
اتفــاق ٢٠١٥ بشــأن برنامــج 
النــووي. وأضــاف  طهــران 
بايــدن، ردا علــى ســؤال في 
مؤمتر صحافي مشــترك مع 
البيد عقب مباحثاتهما الثنائية 
حول املدة التي كانت الواليات 
املتحــدة مســتعدة فيها لبذل 
جهود ديبلوماسية مع طهران، 
«عرضنا على القيادة اإليرانية 
ما ميكننــا أن نقبله من أجل 
العودة لالتفاق وننتظر ردها. 
متى يأتي ذلك، لست متأكدا. 

لكننا لن ننتظر إلى األبد».
الرئيس األميركي  وأعرب 
عن اعتقاده بأن الديبلوماسية 
هي الطريق األفضل ملنع إيران 
من حيازة الســالح النووي، 
مشيرا إلى أن بالده ستستمر 
في العمل مع إسرائيل ملواجهة 
التهديــدات األخرى من إيران 
في املنطقة ومنها دعم اإلرهاب 
وبرنامج الصواريخ النووية.
وتعهــد بايــدن، في إعالن 
أمنــي مت توقيعــه مــع البيد 
أمس، بأن واشنطن ستستخدم 
«جميع عناصر قوتها الوطنية» 
ملنع إيران من حيازة السالح 
النــووي، مؤكــدا أن «هــذا 

الوطنية لضمان هذه النتيجة».
الوثيقــة املوقعة  وحتمل 
اســم «إعالن القدس للشراكة 
االســتراتيجية املشتركة بني 
الواليات املتحدة وإسرائيل» 
ووقعــت فــي الوقــت الــذي 
التقى فيه بايدن مبســؤولني 
إســرائيليني في اليوم الثاني 
من جولته األولى في الشرق 

األوسط كرئيس.
وذكر بيان صادر عن مكتب 
البيد أن «إعــالن القدس» هو 
عبارة عن «مســتند تاريخي 

إسرائيل وتفوقها العسكري، 
موضحا أن ذلك يشكل «مصلحة 
استراتيجية حيوية بالنسبة 
القومــي األميركــي،  لألمــن 
ويتم اإلجمــاع عليه من قبل 
الدميوقراطــي  كال احلزبــني 

واجلمهوري».
الرئيــس األميركي  وأيــد 
تطبيق مذكرة التفاهم بشأن 
الدعم األمني إلســرائيل التي 
أبرمــت عــام ٢٠١٦ وصياغــة 
مذكرة تفاهم مســتقبلية من 
شأنها تلبية التحديات األمنية 

يتضمن أسس العالقات املميزة 
التي تربط إسرائيل والواليات 
املتحدة اللتني تتقاسمان القيم 
املشــتركة، وميهــد الطريــق 
أمــام مســتقبل العالقات بني 
البيان  الدولتــني». وأضــاف 
أن بايــدن والبيد أكــدا خالل 
اإلعالن «على العالقة املتينة 
القائمــة بــني الدولتني وعلى 
التزام الواليات املتحدة بأمن 

إسرائيل».
وشدد «إعالن القدس» على 
التزام الواليات املتحدة بأمن 

األميركية على مواجهة حملة 
املقاطعــة واالعتــراض علــى 
محــاوالت مقاطعة إســرائيل 

والطعن في شرعيتها.
من جهة أخرى، أكد بايدن 
خالل املؤمتر الصحافي املشترك 
مع البيد ان الواليات املتحدة 
لديهــا فرصــة إلعــادة تأكيد 
نفوذها في الشرق األوسط من 
خالل زيارته للمملكة العربية 

السعودية املرتقبة اليوم.
وقال إن «حل الدولتني هو 
أفضل سبيل حلل الصراع بني 

الناشئة حاضرا ومستقبال.
وأوضح اإلعالن أن الواليات 
املتحدة ستواصل «قيادة عملية 
االندماج اإلسرائيلي في الشرق 
األوسط، والتي ستساهم في 
األمن واالستقرار اإلقليميني».

كمــا أكــد بايــدن والبيــد 
التزامهما «مبواصلة الترويج 
لعملية شــمل إسرائيل ضمن 
برنامــج اإلعفاء من تأشــيرة 
الســفر إلى الواليات املتحدة 
األميركيــة»، فيمــا ســتعمل 
إســرائيل والواليات املتحدة 

إســرائيل والفلســطينيني»، 
وتعهــد مبواصلــة العمل من 
أجل سالم دائم بني اجلانبني، 
مشددا على أن «اندماج إسرائيل 
فــي املنطقة هــدف جوهري» 
لزيارته، مضيفا «عند لقائي 
القيــادة الســعودية ســأقوم 
بتوصيل رسالة مباشرة وهي 
رســالة سالم للمنطقة وعالم 
أكثر استقرارا وأمنا وسالما».

ورأى الرئيس األميركي أنه 
يجب أن تظل إســرائيل دولة 
يهودية مســتقلة، مشيرا إلى 
أن أفضل طريق لتحقيق هذا 
الهدف هو حل الدولتني لشعبني 
يعيشــون جنبا إلى جنب في 
أمن واستقرار، دولتان حتترم 
كل منهمــا حقــوق املواطنني 
وميــارس شــعباهما احلرية 

بشكل كامل.
وحــول احلرب الروســية 
في أوكرانيا، قال بايدن أمس 
إن حــرب الرئيــس ڤالدميير 
بوتني في أوكرانيا تعد حتديا 
لالســتقرار والســالم في كل 
مكان في العالم، مبينا ان «أن 
حرب بوتني في أوكرانيا يجب 
أن متثل فشــال استراتيجيا» 
ملوسكو، مشــددا على أهمية 
استمرار العالم احلر في دعم 
أوكرانيــا خــالل الدفــاع عن 
دميوقراطيتها، وعلى استمرار 
الواليــات املتحــدة األميركية 
فــي دعم هذا البلد والشــعب 
األوكراني الذي تدمرت حياته 

بسبب العنف الروسي.

الرئيس األميركي: زيارتي للسعودية فرصة إلعادة تأكيد نفوذنا في الشرق األوسط.. واندماج إسرائيل في املنطقة هدف جوهري لنا

(رويترز) الرئيس األميركي جو بايدن ورئيس الوزراء اإلسرائيلي يائير البيد خالل توقيعهما «إعالن القدس» امس 

ضروري ألمن وسالم إسرائيل 
والواليات املتحدة األميركية 
والعالــم أجمــع». وأعــادت 
الواليات املتحدة وإسرائيل في 
الوثيقة التأكيد «على العرى 
التــي ال تنفصــم بــني بلدينا 
والتزام الواليات املتحدة الدائم 

بأمن إسرائيل».
ومبوجــب الوثيقة تلتزم 
واشنطن «بعدم السماح إليران 
بامتالك سالح نووي»، حيث 
ان «الواليات املتحدة مستعدة 
الستخدام جميع عناصر قوتها 

فرنسا حتتفل بـ «يوم الباستيل» تزامنًا مع حرب أوكرانيا
وكاالت:   - باريــس 
احتفلت فرنسا أمس بعيدها 
الوطنــي «يوم الباســتيل» 
بعرض عســكري في جادة 
الشانزليزيه مع تكرمي دول 
اجلناح الشرقي حللف شمال 
األطلسي (الناتو) والقوات 
الفرنسية املنتشرة بها في ظل 
العملية العسكرية الروسية 

القائمة بأوكرانيا حاليا.
وانطلق العرض العسكري 
من قــوس النصر أول جادة 
الشــانزليزيه متجهــا إلــى 
املنصة الرئيسية في ميدان 
كونكورد، حيث وقف الرئيس 
الفرنسي إميانويل ماكرون 
وأعضاء حكومته ورئيســة 
البرملان اجلديدة يائيل براون 
بيفيــه باإلضافة إلى العديد 

من كبار الضيوف.
وقال ماكرون عبر حسابه 
الرسمي مبوقع «تويتر» خالل 
االحتفاالت الرسمية «عادت 

املتوسط.. وفي اجلو: في دول 
البلطيق وعلى اليابسة: في 
رومانيا وإستونيا». وأكد أن 

وشهدت باريس العرض 
العســكري التقليــدي حتت 
شــعار «تقاســم الشــعلة» 
الذي يشــير أوال إلى شعلة 
التميز الرياضي واألكادميي 
الفرنســي واستضافة دورة 
األلعــاب األوملبيــة ودورة 
األلعاب الباراملبية لعام ٢٠٢٤ 
باإلضافة إلى «شــعلة األمة 
التذكاري  والضامن لتراثها 

الغني».
العــرض  وشــارك فــي 
العسكري نحو ٦٣٠٠ شخص 
بينهم خمسة آالف سيرا على 
األقدام إلى جانب ٦٥ طائرة 
وطائرة مسيرة و٢٥ مروحية 

و٢٠٠ حصان و١٨١ مركبة.
العــرض  خــالل  ومت 
رفــع أعالم الــدول املجاورة 
ألوكرانيــا وروســيا، وهي: 
التفيا وإستونيا وليتوانيا 
والتشيك وبولندا وسلوفاكيا 
وهنغاريا ورومانيا وبلغاريا.

اجليوش الفرنسية «سريعة 
االستجابة ومثالية ومعترف 

بها من قبل حلفائنا».

(ا.ف.پ) الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون مستقالً سيارة عسكرية خالل احتفاالت «يوم الباستيل» بباريس أمس 

احلرب للظهور في قارتنا.. 
لقــد تكيفنــا.. فــي البحــر: 
فــي شــرق البحــر األبيض 

سباق «خالفة جونسون».. املرشحون 
يتقلصون إلى «٥» يتقدمهم ريشي سوناك

لنــدن - وكاالت: حصــل وزير املالية 
البريطاني السابق ريشي سوناك على أعلى 
األصوات في اجلولة الثانية من التصويت 
الختيار خليفة لبوريس جونسون لتولي 
زعامة حزب احملافظني ورئاســة الوزراء 

مع استبعاد مرشح واحد.
واحتل سوناك املركز األول بحصوله 
على ١٠١ صوت، تلته وزيرة التجارة بيني 

موردنــت بحصولها علــى ٨٣ صوتا، ثم 
وزيــرة اخلارجية ليز تــراس بحصولها 
على ٦٤ صوتا. ومت استبعاد املدعية العامة 
ســويال بريفرمان التي حصلت على ٢٧ 

صوتا.
وحصل النائب البرملاني توم توجنهات 
على ٣٢ صوتــا، وكيمي بادنوك على ٤٩ 

صوتا.

(ا.ف.پ) صورة مجمعة للمرشحني اخلمسة الذين يواصلون التنافس على خالفة جونسون 


